
 
 
 

 
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 27 липня 2021 року                             м. Біла Церква                                                № 504 
 
Про створення комісії по безоплатній передачі з балансу 

комунального підприємства міської ради «Міська служба замовника» 

на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Світанок – 2000» гуртожитків, які перебувають у комунальній 
власності Білоцерківської міської територіальної громади 
 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради  від 23 липня 2021 року № 1620,  відповідно  до  

підпункту 197.1.16 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України, підпункту 1 

пункту «а» статті 30, статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
рішення Білоцерківської міської ради від 24 червня 2021 року № 1025-14-VIII «Про 

визначення виконавця послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій  

гуртожитків, які перебувають у комунальній власності Білоцерківської міської 

територіальної громади, та безоплатну передачу їх з балансу комунального підприємства 

міської ради «Міська служба замовника» на баланс комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Світанок – 2000»», виконавчий комітет міської ради вирішив: 
 
1. Створити та затвердити склад комісії по безоплатній передачі з балансу 

комунального підприємства міської ради «Міська служба замовника» на баланс 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Світанок – 2000» гуртожитків, 
які перебувають у комунальній власності Білоцерківської міської територіальної громади, 
згідно додатку. 

2. Комісії здійснити приймання-передачу цих гуртожитків за актом приймання-
передачі відповідно до вимог чинного законодавства України. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 
 

В.о. міського голови                                                                    Дмитро КИРИШУН 



                                                                                                     Додаток  
                                                                                                     до рішення виконавчого 
                                                                                                     комітету міської ради 
                                                                                                     від 27. 07. 2021 р. № 504 
 

С К Л А Д 
комісії по безоплатній передачі з балансу комунального підприємства міської ради 

«Міська служба замовника» на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Світанок – 2000» гуртожитків, які перебувають у комунальній власності 

Білоцерківської міської територіальної громади 
 

Кравець  
Анатолій Васильович 
 

- голова комісії, заступник міського голови; 

Члени комісії: 
 

Алексеєнко  
Вікторія Володимирівна 
 

- головний бухгалтер комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Міська служба замовника»; 

Клочко  
Марина Петрівна  

- начальник відділу обліку комунального майна та концесії 

управління комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради; 
 

Кривенко  
Іван Петрович 
 

- директор комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Світанок-2000»;  

Макійчук  
Руслан Володимирович 

- начальник управління житлового господарства 

департаменту житлово - комунального господарства 

Білоцерківської міської ради; 
 

Савченко 
Олег Іванович 

- директор департаменту житлово - комунального 

господарства Білоцерківської міської ради; 
 

Улютін 
Валерій Іванович  
 

- начальник комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Міська служба замовника». 

 
 

Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради                                                                              Анна ОЛІЙНИК 
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